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 چکیده

صـو   م عمومی حفاظت از اطالعاتنامة آیینموضوع  ،های خصوصیخسارات ناشی از نقض قواعد امنیتی حفاظت از داده جمعی جبران
این بود که به  ژوهش حاضرپهدف از فت. در دستورکار این اتحادیه قرار گر 2018از سال  جدید است که یسازوکار ،اروپا ةاتحادی 2016

دعـاوی   شـود کـه  اجـرا مـی   ین منظوردب این سازوکار. تبیین شود مکانیسم اجرا و قواعد حاکم بر سازوکار مذکورو  شرایط روش اسنادی
کننـده یـا   از عملکـرد کنتـرل   بـرای جبـران خسـارات ناشـی    تـا   شود تجمیعمذکور در یک دادگاه نامة آیینناشی از نقض قواعد امنیتی 
 ریافـت مجـوز  نهادی که مبادرت به دات مردممؤسس یا واقعیت مجازی شده توسط ابزارهای اینترنت اشیاآوریپردازندگان اطالعات جمع

نمایندگان قـانونی   ،مرقوم راتمقر 80 ةدمطابق ما ،اتمؤسس . اینداشته باشندرا  جهت احقاق حقوق اشخاصاقامة دعوا امکان  کنندمی
 حقـوق جمعـی  ز االعمل حمایـت  مطابق دستور ،از سوی ایشان ندارند. در این سازوکاراقامة دعوا و نیازی به اخذ نمایندگی جهت  اندمردم

منـو  بـه   یـران  ایـن فراینـد در حقـوق ا    اجـرای نـد.  انیـز مسـلول جبـران خسـارات وارده    هـا  ، دولـت 2018مصـو    ،دگانکننـ مصرف
داخلـی   صالح قـوانین او  ،تصویب مقررات مصو  اتحادیه، های مذکورهای تقنینی و اجرایی در نظارت بر عملکرد سازمانگذاریسیاست
 .استمتعارض 
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 مقدمه

 کا  در ماا    ،1اروپاا  ةاتحادیعمومی حفاظت از اطالعات نامة آیینمیالدی با تصویب  2016از سال 

اروپا قرار گرفات   ةاتحادیون یکمیس جدید در دستورکار ی، سازوکارشداالجرا الزم 2018سال  می

 جمعای برخالف مبانی کلی موجود در نظام حقوقی کشاوراای عواو اتحادیا  ام اان جباران      ک  

ماککور بارای اتبااش کشاوراای عواو      نامة آیینخسارات در دعاوی ناشی از نقض مقررات امنیتی 

باا عناوان    ،. این سازوکار در مقایس  باا مقاررات قبلای حااک  بار ایان اتحادیا        دمآادی  پدید اتح

دستورالعمل پارلمان اروپا در حفاظت از اشااا  در ساازوکار پاردازط اطالعاات خصو ای و      

بینای  پای   آنتارین  کا  مما    کارد  اسات   تغییرات محسوسای  ،1995مصوب  ،2ااآنآزادی تبادل 

شاراییی بارای   امنیتای در دادگااای واحاد و    قاعاد   تشریفات تجمیع دعاوی مرتبط با یک نقض 

 دعااوی در جباران جمعای خساارات وارد  با      اقاماة  نماد در چگونگی اای مردمعمل رد سازمان

یاا واقعیات مجاازی     سازوکار عمل رد ابزاراای اینترنت اشایا  خا  در یدگان با کیفیاتکننمصرف

ی ی از دو مرجاع عاالی    در جایگا  ،3اروپا ةاتحادیک  دادگا  عالی عدالت  است این در حالی .است

از  یدر آرایا ، 5اسات  گکاری فراملای نیاز برخاوردار   ک  آرای آن از قابلیت سیاست ،4قوایی اتحادی 

                                                                                                                                                       
1. European General Data Protection Regulation (GDPR). 

2. Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the 

protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement 

of such data. 

3. Court of Justice of the European Union. 

  ی ایان اتحادیا  ک  میابق توافق جمیاع اعواا   است ن اتحادی اروپا ی ی از مراجع قوایی ای ةدادگا  عالی عدالت اتحادی. 4

وراای اای داخلی کشا برای پاسداری و نظارت بر اجرای مقررات مصوب این اتحادی  تش یل شد  و نسبت ب  دادگا 

ر دیگری . اشاا ی ک  ب  آرای  ادر  از مراجع قوایی کشور متبوش خود یا کشودارد بیشتریعوو اتحادی   الحیت 

 ادگاا   اال   جمت برخورداری از  الحیت )در مواردی مانند توافق طرفین یا ح   قانون حاک  بر قرارداد یا د ک  ب 

در  اناد و از آرای ایان مراجاع   کرد در آن کشور  ادعو ة...( مبادرت ب  اقام برای رسیدگی ب  دعاوی ناشی از قرارداد و

، ام اان  اناد ، متوارر شاد   ستاالجرار محل وقوش دادگا  الزمک  در کشو ،اروپا ةرابی  با عدم اجرای مصوبات اتحادی

 یی و اداریمراجع قواا  امةموضوش در این دادگا  را دارند. آرای این دادگا  قیعی و برای  ب  اعتراض برای رسیدگی

 .است االتباشاروپا الزم ةکشوراای عوو اتحادی

 :←گکاری تقنینی ر در سیاست الحیت دادگا  مککو  بیشتر در خصو  محدود ةبرای میالع. 5
Stijn van Deursen & Thom Snijders (2019). The Court of Justice at the Crossroads: Clarifying the 

Role for Fundamental Rights in the EU Copyright Framework, Springer. 



 415  ... قواعد امنیتی خسارات ناشی از نقض جمعی سازوکار جبران 

در دستورالعمل جبران خسارات ناشای از نقاض قواعاد حقاو      خود جز در موارد مصرح موجود 

را در خصاو   ن امتوارر دعوا با  نماینادگی از دیگار     ةاقام ،اروپا یةاتحاد 2014مصوب  ،رقابت

 ،1Schrems v Facebook  پروناد استدالل دادگا  مزبور در  مثالًاشاا  غیر قابل استماش دانست  است. 
 حقوقی میان خواااان و دیگار   ةرابیعدم احراز وجود  ،دیگراندر رد دعوای شرمز ب  نمایندگی از 

ب  جمت وجاود مشا الت ناشای از عادم      ،اای اخیراما در سال .(Kane 2019) دگان بودکننمصرف

اروپاا باا تصاویب    اتحادیاة  گاکاران  ، سیاسات 1995رعایت مقررات امنیتی دساتورالعمل مصاوب   

ناشای از عادم رعایات     ،ات وارد  با  اشااا   دستورالعمل اخیرالککر در جبران حداکثری خسار

 اند.تالط کرد  ،2016مصوب نامة آیینمقررات امنیتی 

کا  باا   اسات   در خصو  اشاا  حقیقی یا حقوقی 2016مصوب نامة آیینموضوش مقررات 

در  ،ااا آوری این اطالعات و چ  از جمت پردازط آنچ  از جمت جمع ،اطالعات خصو ی افراد

 3یا واقعیات مجاازی    2اشاا  افراد یا نماداایی استند ک  با تولید ابزار اینترنت اشیاند. این اارتباط

البت  این سازوکار منحصر شوند. می شد  مواج با اطالعات بیانمستقی ، این ابزار ب  بازار، عرضة و 

ک  در دسترسی ب  اطالعات خصو ای اشااا  و    ،دیگریمقولة ار در و نیست ب  این دو مقول  

                                                                                                                                                       
1. Case C-498/16 Maximilian Schrems v Facebook Ireland Limited [2018] (ECLI:EU:C:2018:37). 

اای مورد نیاز پروت ل ةو تعبی ااآن افزارابزاراای اینترنت اشیا ابزاراایی استند ک  با نصب سنسوراای متعدد ب  سات. 2

 اا تعیین شد شد  ب  آن ک  در دستورالعمل داد شوندمی دیگر یا انسان و اعمالیاا قادر ب  ارتباط با یکآن  پردازند در

پاردازط   اطالعات مورد نیااز از محایط و   امةشد  با دریافت وظایف تعییندادن جمت انجام  ،. ابزاراای مککوراست

در  بیشتر ة. برای میالعکنندمی گیری و اجرای دستورمبادرت ب  تصمی  ،کنند اا یا ارسال اطالعات مککور ب  کنترلآن

 :← این خصو 
Beatriz Conde Gallego & Josef Drexl (2019). IoT Connectivity Standards: How Adaptive is the 

Current SEP Regulatory Framework?, International Review of Intellectual Property and 

Competition Law. 

باشد کا  باا اتصاال با  بادن عامال       می ایشد کارگرفت ابزاراای فیزی ی ب   عبارتی است ک  دربردارند واقعیت مجازی. 3

 آورد.اا  میانسانی و قابلیت دریافت حرکات و حس این عامل ام ان ایجاد ارتباط میان دنیای حقیقی و مجازی را فر

ر امل مجاازی د عتواند با حرکات بدن خود ب  کنترل می رت دیگر با اتصال لوازمی جانبی ب  عامل انسانی انسانب  عبا

 :←در این خصو  بیشتر  ةبرای میالع .کنداقدام  فوای سایبر
Crystal Nwaneri (2017). Ready Lawyer one: Legal Issues in ne Innovation of Virtual Reality, Harvard 

Journal of Law &Technology. 

https://link.springer.com/journal/40319
https://link.springer.com/journal/40319
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وری ا. اماا در حاال حاضار فنا    اسات باشاد، جااری    م انیسمی مشاب  داشت اا دل و پردازط آنتبا

و اجارای  نادارد  وجاود  باشد، ک  از این پروس  در پردازط اطالعات اشاا  برخوردار  ،دیگری

 .است از جمت عملی محدود ب  سازوکار عمل رد ابزاراای مککور 2016نامة آیینمقررات 

راای اینترنت اشیا یا واقعیت مجازی ب  ش لی است کا  ایان ابزارااا در    عمل رد ابزا م انیس 

آوری اطالعاات از محایط   نیاز با  جماع  اا پردازند  آنشد  ب  اای داد جمت اجرای مفاد پروت ل

. ساازوکار عمل ارد ایان ابازار نیاز تحات نظاارت        دارناد ااا  و پاردازط آن  ،بنادی پیرامون، طبق 

ای از دسات   پاکیرد. مای   اورت  ،شاوند مای  کنناد  نامیاد   کنترل یالحاًک  ا  ،ااتولیدکنندگان آن

بارای   ،با  جمات ماایات خا ای کا  دارناد       ،ابزاراای مککورب  کمک شد  آوریاطالعات جمع

ااای حااوی اطالعاات    پیامداد  شوند. این اطالعات عموماًمی کنندگان این ابزاراا نیز ارسالکنترل

کننادگان نیاز با  جمات فرایناد      ک  کنتارل است  ،اات بیومتریک آناز جمل  اطالعا ،شاصی افراد

ناماة  آیاین سپارند. مفااد  می اای پردازط داد ب  شرکت اا این وظیف  را عموماًطوالنی پردازط آن

اطالعات مککور تصویب شاد  اسات تاا از     مال انحمایت از حقو  برای  نیز دقیقاً 2016مصوب 

 ،. اماا جلوگیری کناد کنندگان یا پردازندگان شاا  توسط کنترلسوءاستفاد  از اطالعات شاصی ا

و از ن نناد  را رعایات  نام  آییندر  ورتی ک  اشاا  مککور ب  ار دلیل مفاد مقررات امنیتی این 

 ، مسئول جبران خسارات واردشد  خوااند بود.آیداین حیث خسارتی وارد 

تفصیل دربار  ب  ادام ک  در است  دیدگان موضوش ا لی این پژوا چگونگی احقا  حق زیان

دعوای جمعی در جباران  اقامة ا لی پژوا  حاضر آن است ک  سازوکار سؤال . شودمیبحث آن 

ااای ایان   و شاخصا   چیسات  2016مصاوب  ناماة  آیاین ناشی از نقض مقررات امنیتای  خسارات 

در ککور، ما ساؤال  تشری  شد  است؟ بارای پاسااگویی با      یادشد  چگون  مقرراتسازوکار در 

در این نظام باا   موجوداروپا و تیبیق مبانی اتحادیة نظام حقوقی  یتحلیلمیالعة با  ،پژوا  حاضر

بینی پی فلسفة خسارت و  جمعی ابتدا سازوکار جبران ،در دو گفتار ،مبانی موجود در حقو  ایران

و پاس از آن    تبیاین شاد  اروپاا )گفتاار اول در دو بناد(    اتحادیاة  این سازوکار در نظاام حقاوقی   

نماد و چگونگی اعیای این اای مردماای این سازوکار در اعیای مجوز فعالیت ب  سازمانشاخص 

 است.تشری  شد  )گفتار دوم در دو بند( اا مجوز ب  آن سازمان



 417  ... قواعد امنیتی خسارات ناشی از نقض جمعی سازوکار جبران 

 اروپا ةاتحادی 2016نامة آیینخسارت در  جمعی سازوکار جبرانو تبیین  وضع ةفلسف

 2016مصاوب  ناماة  آیینجدید است ک   یخسارت سازوکار جمعی ان، جبرشدطور ک  بیان امان

ا پی  از تاروپا پدید آورد  است. اتحادیة در نظام حقوقی  1995در مقایس  با دستورالعمل مصوب 

  باا نقاض   اروپا در رابیاتحادیة  2014االجرا شدن این دستورالعمل، تنما دستورالعمل مصوب الزم

ر حاالی  بود. ایان د آورد  را فراا   )توسط نماداا( دعوای جمعیامة اققواعد حقو  رقابت ام ان 

البتا  باا    ،گاکاران نیاز ایان ساازوکار در دساتور کاار سیاسات       2016مصوب نامة آییناست ک  در 

حقو  رقابت، قرار گرفت  اسات. جمات   حوز  ی محسوس نسبت ب  سازوکار موجود در یااتفاوت

بینی ایان ساازوکار   پی فلسفة تار در دو بند ابتدا ب  بیان ، در این گفموضوشتر شدن ماایت روشن

 .شودمیاروپا و پس از آن ب  تبیین فرایند مککور پرداخت  اتحادیة در نظام حقوقی 

 خسارت جمعی بینی سازوکار جبرانپیش ةفلسفتبیین 

الت عد ةتوسعبر دو مبنای اا خسارت در نقض امنیت داد  جمعی بینی تشریفات جبرانپی  ةفلسف

 د  ش ل گرفت  است.کننمصرف و حمایت از

 عدالت ةتوسع

 ةاتحادیمنشور حقو  اساسی  47  مادک  در  است دسترسی ب  عدالت ی ی از ا ول بنیادین حقو 

اسات. وجاود ساازوکار     شاد  کیاد  أت بار آن اروپا نیز  ةاتحادیپیمان عمل رد  67  ماد 4اروپا و بند 

تساوی در دریافت منافع جمعای در ماوارد نقاض قواعاد از ساوی       ایجاد ةمنزلب   عدالت در بازار

مباادرت   موجاود در یاک نظاام حقاوقی      آمار اشاا ی ک  ب  نقض قواعد  مورد. در است خاطی

در  ادعاو  ةاقاما و با  نداز ام ان احقا  حقو  قانونی خود برخوردارن امتوررای از ، عد ورزندمی

 نباود  دگان با  جمات   کننا مصارف  ازای . اما عاد  کنندمی حقو  خود اقداممین أت برایدادگستری 

دیگار در   ساوی ز (. اSkadden 2019) اناد بمار  در دادگستری بی ادعو ةاقاماز ام ان سب امنشرایط 

با    ا،دعاو  ةاقاما العماوم با    دعاوی حقوقی سازوکاری مانند دعاوی کیفری وجود ندارد ک  مادعی 

 ةعادالنا را  جبران خسارت و توزیع  یگان  ،روازین  1.کند مبادرت، نمایندگی از اشاا  در جامع 

                                                                                                                                                       
تواند با استثنائاتی امرا  باشد؛ از جمل  تمدید نظ  عمومی ناشی از اعماال مشاارالیم ، کا  ام اان ورود     البت  این موضوش می. 1

العموم وجود دارد. چنین استثنایی در مواردی مانند وقوش خسارات بسیار گسترد  است ک  ب  اخالل در نظ  عماومی  مدعی
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در غالب موارد قدرت اقتصادی ناقض  ،عالو  بر آن. است دعوای جمعی ةاقام نامتوررمنافع میان 

فرایناد   ةاداما و انصاراف وی از   ادعاو ام ان اخک رضایت طرف ضعیف  شودباعث میمر  آقواعد 

رو در سازوکار جمعای جباران   ازین(. Eurobarometer 2019: n14آید )ری فراا  سترسیدگی در دادگ

ام ان بایگانی پروند  وجاود خواااد   اا خوااان امة از سویاز طریق استرداد دعوا  فقطخسارت 

شاا  یاا اشااا      از ساوی دعوای حقوقی  ةاقامدر غالب نظامات حقوقی این    موافاً ؛داشت

قت فاراوان بارای رسایدگی با  دعااوی      اای دادرسی باال یا  رف وواحد ب  جمت تحمیل ازین 

ا  ب  تشا یل دعااوی    شودمی دادرسی ا  منجر ب  اتالف وقت و ازین  ةازیناعسار از پرداخت 

 ااای در حاال جریاان در ایان مرجاع     آمار پروناد   ةرویو افزای  بی متعدد حقوقی در دادگستری

 ند.کتواند از این مش الت جلوگیری می دعوای جمعی ةاقام. انجامدمی

 دهکننمصرف حمایت از

بینای ایان ساازوکار در نظاام     پای   ةفلساف دگان نیز کننمصرف عدالت، حمایت از توسعةعالو  بر 

از جمل   ،دیگرخسارت در دعاوی  جمعی . اگرچ  وجود سازوکار جبرانستاروپا ةاتحادیحقوقی 

د  اساات، بیناای شاانیااز پاای  ،اروپااا ةاتحادیاادعاااوی ناشاای از نقااض قواعااد حقااو  رقاباات در 

اای ناشی از نقض ب  جمت وجود مش الت ناشی از اجرای اح ام پروند  ،گکاران اتحادی سیاست

مصاوب  ناماة  آیاین  ناشی از نقض قواعد امنیتین امتوررحمایت از  ةزمینقواعد حقو  رقابت، در 

 .دانمبادرت ورزید سازوکار موجود در حقو  رقابت  از جدیدتر یبینی سازوکارب  پی  2016

  پروناد نقاض قواعاد امنیتای در اجارای ح ا  با         ةزمینا بینی سازوکار جدیاد در  پی  ةجرق

Dieselgate  خودرواای آلماانی فاول س   متقلبانة ای با تولید ن عد آک  در  گرددبرمی 2015در سال

 تقلاب . ایان  را با  اا  زدناد   اروپاا   ةاتحادیا اا ب  بازار قواعد حقو  رقابت در آن ةعرضواگن و 

باا   ،دادگا  داخلی کشور آلمان نیز .آوردوارد اا لیاردی ب  خریداران این خودرویمرات چندینخسا

 ت. اما قدرت اقتصادی و نفاو  ساردمدار شارک   دادی أرخسارات  جمعی جبران  ب ، دور ح می

مزبور موجب شد دادگستری از دریافت خسارات ناشی از نقض اعمال ضادرقابتی آن شارکت در   

. ایان  نشاود رغ  وجود ح   دادگا  جباران  ب دگان کننمصرف د و خسارت بسیاری ازمانببازار باز

                                                                                                                                                       
 العموم ب  چنین مسائلی نیز عمالً مم ن نیست.مع  منجر شود. البت  تشای  این موضوش و ورود مدعییک جا
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جمعای  سازوکاراای جدیاد جباران    اجرایگکاران اتحادی  را ب  سیاست ،2017در سال  وضعیت،

 (.Hodges 2019کرد )خسارات در اتحادی  ترغیب 

اای تقنینای  گکاریسیاست امة اروپا ةاتحادیپیمان عمل رد  12  مادب  جمت آن   میابق مفاد 

بینای ساازوکاراایی   و این کشوراا باید ب  پی  است تباشاالاین اتحادی  برای کشوراای عوو الزم

 درخواسات ساازمان   ،مباادرت کنناد  ااای ماککور   گاکاری در جمت تحقق باشایدن با  سیاسات   

 جمات حمایات از  پیشانمادی   ةبست ةارائعوو اتحادی  برای  38و نمایندگان   1اروپایی  کنندمصرف

حاوز   و پیشگیری از مش الت ناشی از اجرای آرای دعااوی جمعای میاروح در     دگانکننمصرف

ناماة  آیاین ورران ناشای از نقاض قواعاد امنیتای     تحمایت از م ةزمینموجب شد در  حقو  رقابت،

نامة آیینبا  سو)ا  «دگانکننمصرف حمایت از حقو  جمعی»دستورالعملی با عنوان  2016مصوب 

 16  مااد  1. مفاد بناد  دشوکشوراای عوو ابالغ  امةتصویب و ب   2018در سال  (2016مصوب 

اای داخلی این ک  دعاوی جمعی در  الحیت دادگا  ،این دستورالعمل کشوراای عوو اتحادی  را

  نشاد ملزم ب  جباران خساارات جباران    ،شد  باشداا کشوراا و منجر ب   دور ح   از آن دادگا 

گااکاری ایاان کشااوراا را ملاازم باا  قااانون در زمینااةمزبااور   ماااد 2دگان و مفاااد بنااد کنناامصاارف

 2.  استدکرگکاری تقنینی  حی  جمت تحقق ااداف دستورالعمل مککور سیاست

 خسارتجمعی تبیین سازوکار جبران 

 2016مصاوب  نامة آیینخود در چارچوب مقدمات تصویب  2014مورخ  ةاعالمیپارلمان اروپا در 

خسارات م انیسمی است کا    جمعی جبران»: کردخسارات را ب  شرح  یل تعریف  جمعی نجبرا

خاود    شاد احقاا  حقاو  تواییع    برایدعوای جمعی در دادگا   ال   ةاقامبا ن امتوررمیابق آن 

باران  جو توامین   این سازوکار تجمیع دعاوی منفرد در یک دادگا  اجرایادف از . کنندمی اقدام

 .(European Commission 2019: n13)« است دیدگانواردشد  ب  زیانحداکثری خسارات 

در بادایت امار   « تجمیاع دعااوی منفارد   »عبارت  توج  ب با و گرفت  تعریف  ورتمالحظة با 

با  دنباال   ناما   آیاین ک  پارلمان اروپا با تصویب ایان  کند ب   ان خیور موضوش مم ن است این 

                                                                                                                                                       
1. Bureau Europe´en des Unions de Consommateurs (BEUC) 

2. European Commission, art 16. 
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از طریق دعاوی متورران ی و پیشبرد سازوکار احقا  حقو  دعاوی منفرد در دادگستراقامة حکف 

شارح داد    ناما  آیین 80ماد  در خصو   خصو  ک  میابق آنچ  در میالب آتیب ؛ جمعی است

نماد و کیفیت اعیاای مجاوز با     اای مردمدعوا توسط سازماناقامة بینی تشریفات خوااد شد پی 

،  اان  اسات  نی اخک مجوز توسط مدیران این ساازمان طوالپروسة ک  ناشی از طی  ،اااین سازمان

مفااد  مشاااد   . این در حالی است ک  کندمی تر ترغیباین نظر ب  ش لی موج ارائة مااطب را بر 

اقاماة  ااا ام اان   آنبارای  ، بل   ن رد سلب متورران تنما این حق را از مککور ن نامة آیین 77ماد  

 ورد  است.با شرایط مشا  را نیز فراا  آدعوا 

باا در   ،دانانای از حقو اایی نیز وجود دارد. عد گفت  چال البت  در اجرای مقررات مواد پی 

از جملا   اا  دعااوی منفارد  اقاماة  بینی دعاوی جمعی و مش الت ناشای از  پی فلسفة نظر گرفتن 

نااقض در   کاردن اای متعدد در دادگستری، درگیار  دادرسی ب  خوااان، ایجاد پروند ازینة تحمیل 

ااای متعادد، تحمیال    دعاوی متعدد فراملی در  ورت تحقق خسارات ب  اشاا  دارای تابعیات 

اای ناشی اای متعدد از جمل  ازین اای نامتعارف ب  ناقض در دفاش از حقو  خود در دادگا ازین 

ااا  دعااوی منفارد در کشاور   اقامة نظر بر ضرورت منع ا اای قوایی و دیگر مش التاز رسیدگی

با    ،مانناد تایلناد  ، در برخی کشاوراا اقامة دعوا سازوکار از طرف دیگر (. Janciute 2019: 8) رنددا

ی ادعاو اقاماة  ای خاا  ام اان   بینی شد  ک  در موارد وجود دعاوی جمعی در حاوز  ش لی پی 

یا مفاد ح    ادر  در دعااوی جمعای از ساوی دادگاا        1.شد  استخصو ی از اشاا  سلب 

)مانند اسپانیا( یا دارد را  اندکرد ند  قابلیت تسری ب  اشاا ی ک  در آن دعوا مشارکت کنرسیدگی

 شد  است تعیینپکیرط دعاوی منفرد در عرض دعاوی جمعی منوط ب  نظر دادگا  پکیرط یا عدم

را ااا  ماککور در ایان کشاور   ناماة  آیینک  اجرای مفاد مقررات ( Band et al 2019) )مانند انگلستان(

 کند.می ااآنگکار اای تقنینی از سوی مراجع قانونگکارینوط ب  سیاستم

 اورت  در  نیز ،مانند آلمان ،دعاوی منفرد در برخی کشوراای اروپاییاقامة در کنار این موارد 

دید  قرار داد  شد  زیانب  اختیار خا   یتشریفاتبدون انحصار در  وجود سازوکار دعاوی جمعی

احقا   براییا شود مند در دعوای جمعی از مزایای ح    ادر  در دعوا بمر  است ک  با مشارکت

                                                                                                                                                       
 شود.نامید  می Opt-out-Basisسازوکار مککور ا یالحاً . 1
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 ضامن این ا   ( European Consumer organistion 2017 :4)  1کندحقو  خود ب   ورت شاصی اقدام 

از نظاماات حقاوقی کشاوراای    یک نظر از قواعد عام موجود در ار  رف ،نام آیین 77ماد  مفاد 

از عمل ارد  متوارران  کنناد ،  ااای رسایدگی  قواعد  الحیت محلی دادگا  توسعةعوو اتحادی  و 

یاا   ،کارمحل س ونت، محل »در مراجع قوایی کشور اقامة دعوا نماداای ناقض قواعد امنیتی را بر 

 است.ماتار کرد  « محل تالف ادعایی

ی دعااو اقاماة  بینای م انیسا    پی  رو این است ک  از آنجا ک  ی ی از اااداف پای   سؤال اما 

، اسات  واحد تجمیع دعاوی منفرد در دادگاای ،2014مورخ نامة آییندر تعریف مندرج در  ،جمعی

، «محال سا ونت  »کنند  ب  اار یاک از معیارااای    اای رسیدگی الحیت محلی دادگا توسعة آیا 

؟ در کردشد  را محقق خوااد بینیام ان دستیابی ب  ادف پی « محل وقوش تالف»یا  ،«محل کار»

کنناد  بار   اای رسایدگی دادگا  ، طبیعتاًشوند ورتی ک  دعاوی میروح  در کشوری واحد تش یل 

شت. اماا  ام ان تجمیع این دعاوی در دادگاای واحد را خوااند دا« تقدم در رسیدگی»اساس معیار 

 وف ازینا   تجمیع دعاوی جز با اتاال  در  ورتی ک  در کشوراای متعدد این امر اتفا  افتد، اساساً

اروپااا و اتحادیااة حاال پاای  رو حاال ایاان مساائل  در را  ،رو. ازیااننیساات وقاات فااراوان مم اان

عملی  انجام دادننیز  دور یک ح   علی  ناقوی ک  با  . حقیقتاًاست گکاری تقنینی جدیدسیاست

 تر است.ب  عدالت نزدیک مبادرت ورزید مککور نامة آیینای از ب  نقض قاعد 

در دعاوی ناشای از نقاض مقاررات امنیتای      خسارات جمعی جبران ارسازوکبینی کیفیت پی 

قارار گرفات. ایان    اروپا  ةاتحادیدر دستورکار کمیسیون  2018سال  آوریلحفاظت از اطالعات از 

کمیسیون با در نظر داشتن مفاد دستورالعمل حفاظت از حاری  خصو ای اروپاییاان در ارتباطاات     

کا  جاایگزین و ناساق مقاررات دساتورالعمل       ب کارد  تصوی مقرراتی  20022ال ترونی ی مصوب 

ااای ملای و   دعاوی جمعی در مراجع قوایی دادگا  ةاقامو از زمان تصویب سازوکار  استمککور 

مککور ب  جمت ش لی باودن  نامة آییناست. مقررات  کرد فراملی کشوراای این اتحادی  را تعیین 

نیاز   ااا در دادگاا   ناما  آیینپی  از تصویب این  د شاقام دعاوی  امةاالجرا شدن بر از زمان الزم

                                                                                                                                                       
 شود.نامید  می Opt-in-Basisاً سازوکار مککور ا یالح. 1

2. Directive 58/2002/ EC on the protection of privacy in the context of electronic communications. 
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ااای در حاال جریاان در شاعب     ملزم ب  اجرای این مقاررات در دادرسای  اا و دادگا  استحاک  

در  اورتی کا  دعاوایی     ،آثار حقوقی است. در حالات عاادی   برخی این سازوکار دارای  1ند.خود

 ةتجزیا دادگاا  ام اان    ،داشت  باشدتمایل دعوا ب  استرداد اا ی ی از خوااان اگرقابل تجزی  باشد، 

 ؛خواااد داشات  را  و رسیدگی ب  دعاوای خواااان دیگار   علی  وی  دعوابر رد ی أردعوا و  دور 

 باا  فقاط استرداد دعاوا   آندر  ک  خسارت تشریفاتی جدید است جمعی ک  سازوکار جبراندرحالی

جز در موارد وجود اا دادگا  ،روازین .(Janciute 2019: 3) پکیر استام انن امتورررضایت جمعی 

پی  رو این است کا  چیاور ام اان وارد    ال ؤسچنین شراییی ام ان رد دعوا را ناوااند داشت. 

 فردی ک  ب  دریافت آن مال رضایت ندارد وجود دارد؟ داراییمالی ب   کردن

رسایدگی   ةمرحلا خواااان در  عدم ام ان رد دعوای  . چونمککور روشن استال ؤسپاسق ب  

شاد  موجاود   . آنچ  در سازوکار بیاان نیست با عدم ام ان اجرای ح   بر ل  وی الجمعمانعةدادگا  

در دادگستری است و با لحاظ اوضاش و احوال امر استرداد دعوا توساط   ادعو اقامةاست تشریفات 

 ح ا   اجارای  ةمرحلا انصراف وی از دریافت خسارات وارد  در  ةمنزلیک خوااان در مواردی ب  

اع  از ضرر ماادی   آیدمی وارد 2016نامة آیینعدم اجرای مقررات  ةنتیجدر  ی ک البت  ضرر .است

قانون حفاظات از اطالعاات مصاوب     168  ماد 1در بند موضوش این  (.Pachl 2019) و معنوی است

 یاران نیاز  ا قانون مسئولیت مادنی  1 ماد  قانون آیین دادرسی کیفری و 14 ماد در  و  2بریتانیا 2018

 گکار قرار گرفت  است.قانونکید أتمورد 

قاانون   3 تاا  1سازوکار جبران خسارت جمعی میابق مباانی موجاود در ماواد     ایران در حقو 

ترین میابق با  حی  ،گیرد. در این نظاممی مسئولیت مدنی قرارزیرمجموعة حوز  مسئولیت مدنی 

  ناشی از نقض مقررات قانونی اساتناد زیاان با   نظر از میان نظرات موجود، مبنای جبران خسارات 

شاد  میاان ضارر و    اما در  ورتی ک  انتساب بیاان  .(20ا 18: 1395)راپیک است  فعل واردکنند 

                                                                                                                                                       
شاور  کایان شارکت در    ةااای وابسات  اای اپال از شارکت  دعوای جمعی کاربران گوشی ةتوان ب  اقاممی از این دعاوی. 1

( یااا شاا ایت کارمناادان 2017در ایاان گوشاای )در سااال  safari ةعمل اارد برنامااانگلسااتان در خصااو  سااازوکار 

 (2018در ساال  )ااا  ای شمر لندن در باب عدم رعایت مقررات حفاظت از اطالعات شاصای آن اای زنجیر فروشگا 

 (.Bernard & Wakefield 2019کرد )اشار  
2. UK Data Protection Act 2018. 
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تمامیت جسامانی اشااا  یاا    حوز  تومین حق در  ةفعل عامل زیان ب  اثبات برسد، میابق نظری

بمرامای  ) ساارات وارد  خواااد باود   مسائول جباران خ   حق مال یت مشارالیم ، عامل زیان میلقااً 

شد  در ایان  چگونگی جبران ضرراای وارد  و سازوکار جدید بیان ،روازین .(124: 1391احمدی 

وجود مبانی  دلیلاز جمت ماایت، ب   .دارددر حقو  ایران را  اجراپژوا  از جمت ش لی قابلیت 

 .شودنمی سگکاری تقنینی در این خصو  احساحقوقی دقیق، نیازی ب  سیاست

ام ان طرح دعاوی جمعای   ،قانون آیین دادرسی مدنی 47 تا 31 مفاد موادمیابق  ،در حقو  ایران

دعاوای   ةماانع اقاما  موضاوش  این و  پکیر استات حقوقی ام انمؤسس با اعیای وکالت بر شا  یا

عی نیاز  و در موارد طرح دعوای جم (24، 2 ج: 1394)مستفاد از شمس نیست منفرد در حقو  ایران 

ام ان استرداد دعوای خود را میابق قواعد عام موجود در قانون آیاین دادرسای   اا ار یک از خوااان

بینی ساازوکار جباران   پی فلسفة شد  در عالو  بر موارد بیان ،اما .(46: 1396)طمماسبی دارند مدنی 

ار را در نظاام  آنچ  ضارورت توجا  با  ایان ساازوک      ،اروپااتحادیة خسارت در نظام حقوقی جمعی 

ب  جمات عادم   متورران این است ک  در موارد متعدد خسارات وارد  ب  کند می حقوقی ایران تقویت

یا طرف متورر ب  جمات قادرت و   ماند میاا در مراجع قوایی بدون جبران باقی ام ان شناسایی آن

 ند.کمی مبادرت ب   ل  با وی و استرداد دعوای خود عموماًدعوا نفو  طرف دیگر 

 ،شاود منجار مای   ااا عدم اجرای مفاد آن وکنندگان مقررات تنما ب  جری شدن نقضن موضوش این 

وری افنا منزلة پژوا  ب  مقدمة شد  در اای بیانوریاک  فنکند می بل   مش ل اساسی زمانی بروز پیدا

ی بسیار یااداد  نوظمور در حقو  ایران نیز مورد پکیرط قرار گرفت  باشد. اطالعات بیومتریک اشاا 

اای مادی عالو  بر زیان ،تواندمی ااآنب  و دسترسی بیگانگان  ااک  اامال در حفاظت از آن اندباارزط

توجا  با     ،رواای بیومتریک توسط بیگانگان را نیاز فاراا  آورد. ازیان   ساخت سالحزمینة یا معنوی، 

 حل مش ل موجود است.اای ی ی از را  2016مصوب نامة آیینپیشگیرانة مقررات 

 مصدو  نامدة  آیدین خسارات ناشی از نقض قواعدد امنیتدی    جمعی سازوکار جبران شرایط وقوع

2016 

دعاوای  اقاماة  پی  رو شارایط  مسئلة ت، اخسار جمعی پس از بیان فلسف  و تبیین سازوکار جبران

بینای  در پای  . این شارایط  ستاروپااتحادیة  2016مصوب نامة آیینجمعی در نقض قواعد امنیتی 
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دعاوای  اقاماة  دعوای جمعی خال   شد  است. اگرچ  در سازوکار اقامة نماد در اای مردمسازمان

است، م انیس   شد این سازوکار ب  نحوی اشار   ب  جمعی ناشی از نقض قواعد حقو  رقابت نیز

میاابق  کا    ،عالو  بر مسئولیت دولات در جباران خساارات وارد     ،موجود در نقض قواعد امنیتی

ک  در دو بند دارد  اای دیگری نیزتفاوت ،شداشار  بدان در گفتار اول  2018دستورالعمل مصوب 

 شود.می ب  تشری  این موارد پرداخت 

 دعاوی جمعیاقامة نهاد در های مردمبینی سازمانپیش

د دعوای جمعی در جباران خساارات ناشای از نقاض قواعا     اقامة ، سازوکار شدطور ک  بیان امان

دعوای جمعی برای اشاا  اقامة . اما است و زیان برای جبران ضرر 2016نامة آیینامنیتی راا ار 

ااا  اول ناآگاای آنمسئلة اایی مواج  خوااد بود. با چال  ،ک  اقشار ضعیف جامع  باشند ،حقیقی

اصی از حقو  قاانونی کا  بارای وی در جمات     است. در  ورتی ک  ش خوی از حقو  قانونی 

طاور کا  بایاد با      دعوای جمعی نیز آناقامة سازوکار  بینی شد  آگا  نباشد، طبیعتاًا  حق پی احق

اای اای آموزشی در شب  طراحی برنام (. Eurobarometer 2019: n11, 4) رسیدناوااد  ظمورمنصة 

ردم تواند راا اری مناسب برای حل مش ل ناآگااای ما  نمی اجتماعی یا رادیو و تلویزیون ملی نیز

دعاوی واای اقامة افراد سودجو و ترغیب مردم برای سوءاستفاد  باشد. دلیل این موضوش نیز ام ان 

کننادگان  میلای کنتارل  بای  از ایان آثاار   ی ای  .داشت  باشد دنبالب  باری تواند آثار زیانمی ک  است

آوری جماع وز  حا یا دیگر ابزارااای مارتبط باا     ،ابزاراای اینترنت اشیا، ابزاراای واقعیت مجازی

اقاماة   ،عاالو  بار آن   (.Eurobarometer 2019: n12اسات ) اطالعات یا پردازندگان اطالعاات ماککور   

 بزند.شمرت تجاری اشاا  مککور لیم    تواند بمی دعاوی متعدد توسط افراد

دعاوا در دادگساتری و   اقاماة  ااای  دعاوای جمعای چاال  وجاود ازینا      اقامة دوم در مسئلة 

ازیناة  در یک موضوش نیازمند  رف اقامة دعوا دیگر است. از آنجا ک  اا  ب  یکاعتمادی اشبی

از  محرومیات دید  ب  جمت ، مم ن است اشاا  زیاناست وکیل ةالوکالیا پرداخت حق دادرسی

در مراجع قوایی را نداشت  باشاند. ضامن این ا  طارح دعااوی      اقامة دعوا منابع مالی کافی ام ان 

تواناد  مای  دادرسی در دعاوی متعادد ازینة باب و ادعای اعسار از پرداخت متعدد حقوقی در یک 

 :Janciute 2019) الشعاش قرار دادتحتاا نظر مراجع قوایی را در پکیرط این ادعا از سوی خوااان
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اای متعدد در کشوراای ماتلف در یک موضوش مبادرت با   در  ورتی ک  دادگا  ،عالو  بر آن(. 9

دعاوا در آن  اقاماة   ،شرکت در کشور مزبور دارای شرکت تابع  یا وابست  نباشد و آنکنند رسیدگی 

اعتماادی اشااا  با  اعیاای     بی ،عقالیی ناوااد بود. در کنار این مواردفاید  واجد  کشور عمالً

ااای رسایدگی   علی  شرکت مزبور ب  جمت پیچیادگی  اقامة دعوانمایندگی ب  شاصی واحد برای 

خصو  در نظامات حقوقی کاامن  ب  ،رسیدگی در دادگسترینتیجة بودن نبینی قوایی و قابل پی 

 الشعاش قرار داد.در دادگستری را تحتاقامة دعوا تواند کیفیت می نیز ،ال

رفاع   ، بارای 1اروپاا اتحادیاة  آژاناس حقاو  اساسای     شاد شاد  موجاب   وجود مش الت بیاان 

در کشاوراای عواو    خا ای را  نمادمردماای پیشنماد اعیای مجوز ب  سازمان ،اای مککورچال 

نامة آیینو گنجاندن مقرراتی در  ،اروپااتحادیة دعوای جمعی ب  کمیسیون اقامة جمت  ،این اتحادی 

ایان   اجارای برای مشروعیت باشیدن ب  این اقدامات و الزام کشوراای عوو برای  2016مصوب 

مصوب نامة آیین 80ماد  نی این موارد در بیسازوکار در کشور خود ارائ  داد. این اقدامات ب  پی 

در مراجع قواایی  اقامة دعوا نماد ام ان اای مردممککور ب  سازمان  ماد 1. در بند منجر شد 2016

در  اورت دریافات   ااا  . از آنجا ک  ایان ساازمان  شددر دادگستری اعیا موضوش و پیگیری کامل 

 در دادگساتری شاناخت   اقامة دعاوا  دید  در یاناشاا  ز  نمایند مجوز از کشور متبوش خود قانوناً

مشاارالیم  در  اقامة دعوا از ساوی  دیدگان نیز برای شوند، حتی دریافت نمایندگی از سوی زیانمی

این در برخوردار خوااند بود. اقامة دعوا اا از اختیار تام در رسیدگی و و آننیست دادگستری الزم 

نمایندگی قراردادی یاا قاانونی   رابیة بدون وجود دعوا ح حالی است ک  در حقو  ایران ام ان طر

قانون  187  میابق ماد . چون،(24: 1394ارمزی ) است پکیرفت  نشد میان یک سازمان و اشاا  

ب  بعد قانون  25مواد و  استقالل کانون وکالی دادگستریالیحة ب  بعد  6سوم توسع  و مواد برنامة 

اشاا  در  ورتی  الحیت اجرای حقاو    ،قانون مدنی 683 تا 656و  196وکالت و مفاد مواد 

اجارای   ،رو. ازیان شاود ااا اعیاا   حاق نیاز با  آن    یناحیاة  دیگران را دارند ک  این  الحیت از 

 گکاری تقنینی است.سازوکاری خالف قواعد عام نیازمند سیاست

مراجع قوایی ایان  در اقامة دعوا رغ  وجود  الحیت بر ب پی  رو این است ک  آیا سؤال اما 

                                                                                                                                                       
1. EU Fundamental Rights Agency. 
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ضارورت حفا    از آنجاا کا    برخوردارند؟ نیز در دادگستری  ااز  الحیت استرداد دعواا سازمان

 با  نظار   ،اسات  فتا  شاد   اساسی پکیرقاعد  یک منزلة نظامات حقوقی ب  امة مصلحت موکل در 

 اانی  اای مککور از چنین امدر مواردی ک  چنین ضرورتی وجود داشت  باشد سازمانفقط  رسدمی

مسائول   و قانونااً اسات  اا ب  ضرر موکال  برخوردار خوااند بود و در غیر این  ورت اقدامات آن

نیز ب  کشوراای عوو اتحادیا  اختیاار    80ماد   2بند  عمل خودند.از ناشی وارد  جبران ضرراای 

  یا دیداا ب  اشاا  زیانبرای چگونگی جبران خسارات ناشی از تقصیر آنگکاری تقنینی سیاست

و در  اورت وجاود قارارداد    کارد   چگونگی دریافت مجوزاای فعالیت در آن کشوراا را اعیاا  

 است.آمد  ر ب   ورت فراملی نیز فراا  واای مککمتقابل میان کشوراا ام ان فعالیت سازمان

 دعاوی جمعیاقامة نهاد در های مردمسازمان فعالیت هایبینی شاخصهپیش

حقاو  رقابات در نظاام حقاوقی     حاوز   دعاوای جمعای در   اقامة کار ب  جمت مش التی ک  سازو

از  یااای نام ، تو ی 2016مصوب نامة آیین 80ماد  رغ  تصری  ب اروپا پدید آورد  است، اتحادیة 

زمیناة  مقرراتای در  اروپا وضع شد  تا ب  کشاوراای عواو اتحادیا  پای     اتحادیة سوی کمیسیون 

این  2014 ا  2013 مورخ ةنامنماد پیشنماد داند. تو ی ی مردمااچگونگی اعیای مجوز ب  سازمان

منزلاة  نماد مقرراتی را ب  اای مردمای واحد در کیفیت فعالیت سازمانایجاد روی زمینة در   1اتحادی 

 4  ماد 1است. میابق بند کرد  اروپا ب  کشوراای عوو پیشنماد اتحادیة ون یقواعد پیشنمادی کمیس

دعاوای  اقاماة  اای غیر انتفاعی از ام ان کساب مجوزااای الزم بارای    شرکتفقط نام  این تو ی 

اای دولتی یا اای تجاری یا دیگر سازمانو شرکت ندجمعی در کشوراای عوو اتحادی  برخوردار

 اند.دعاوی جمعی منع شد حوز  اقامة عمومی غیر دولتی از ام ان کسب مجوز برای فعالیت در 

از ام ان  اای غیر انتفاعی نیز میلقاًشرکت کرد مککور تصری    ماد 2ند در این میان مقررات ب

در  ورتی قادر ب  درخواست کسب مجاوز خوااناد    نیستند و فقط کسب مجوز فعالیت برخوردار

ااا گکشات  باشاد.    سال از زمان تش یل و برخورداری از شاصایت حقاوقی آن  س  بود ک  حداقل 

رغ  ب  ،اای غیر انتفاعی متقاضی کسب مجوزشرکت ،مرقوم  ماد 3میابق تصری  بند  ،عالو  بر آن

امنیات  حاوز     شاد تاصصی مرتبط با دعاوی تشا یل حییة باید از ، 2و  1وجود شرایط بنداای 

                                                                                                                                                       
1. Recommendation 2013-2014/ 396/EU. 
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اا نیاز  تاصصی آنحوز  و باشند منبع مالی کافی برخوردار و  ،اطالعات، نیروی انسانی متاص 

 ناما  تو ای   5ماد  میابق مقررات  رد اشار  واقع شد  باشد.مو تصریحاًاا این شرکتاساسنامة در 

ناما  را از  این تو ی  4ماد  اای دارای مجوز ار زمان ار یک از شرایط در  ورتی ک  شرکت نیز

و در  ورت کساب شارایط الزم   شود میاا باطل اا توسط دولت متبوش آنداند مجوز آنبدست 

پی  رو این است سؤال ت مجوز برخوردار خوااند بود. اما از ام ان درخواست برای دریاف مجدداً

و کناد   مباادرت  در مراجع قواایی دعوا  ةک  در  ورتی ک  شرکتی با برخورداری از مجوز ب  اقام

حین رسیدگی قوایی شرایط برخورداری از مجوز را از دست داد آیا ام ان تعقیب امر قوایی تاا  

دیگاری  اورت پاکیرد؟ در    نمایند  این امر باید توسط پایان مراحل رسیدگی را خوااد داشت یا 

 توان از دو منظر قائل ب  تف یک شد:می این خصو 

کا   االحیت    ایان اسات   ،مزباور   تعقیب توسط نمایناد  ةمنع ادام یعنی ،دیدگا  اولاستدالل 

اعیاا  دار با  وی  دعوا و تعقیب آن باید بر اساس االیتی باشد ک  مراجع  الحیتاقامة نمایند  در 

ام ان تعقیب رسیدگی  شودرو در  ورتی ک  ب  ار دلیل این  الحیت از وی سلب . ازیناندکرد 

 نیز توسط وی ب  جمت عدم وجود االیت تمتع وجود ناوااد داشت.

حتای   ،مزبورنمایند  تعقیب توسط ادامة ، بر ام ان رسدمی ب  نظر ترک   حی  ،اما دیدگا  دوم

بار   2016مصاوب  ناماة  آیاین  80مااد   مفاد  زیرا. کندمیتصری   ،دگیبر فرض سلب شرایط نماین

االیات   ،رواست. ازینکرد  نماد اشار  دعوا و تعقیب رسیدگی توسط نماداای مردماقامة ضرورت 

دعوا خال   نشد  و اقامة در فقط تمتع نماداای مزبور پس از دریافت مجوز از کشور متبوش خود 

 ،رواا خواااد باود. ازیان   الزم برای تعقیب رسیدگی توسط آنمقدمة ع توسط این مراجاقامة دعوا 

،  الحیت وی بارای  شودحتی در  ورتی ک  در اثنای رسیدگی االیت مشارالی  ب  ار دلیل ساقط 

تعقیب رسیدگی در این پروند  زایل ناوااد شد. البت  در  ورتی ک  نمااد مزباور تمایال با      ادامة 

ااای  دیگار پروناد   داشت  باشد ملزم با  دریافات مجادد مجاوز بارای       فعالیت در این حوز ادامة 

 شد  خوااد بود.میرح

نام  االجرا بودن مقررات تو ی الزم شودتواند میرح می اما چال  دیگری ک  در این خصو 

اتحادیاة  پیماان عمل ارد    12مااد   طور ک  بیان شاد  امان .ستاروپااتحادیة برای کشوراای عوو 
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اسات.  کارد   تلقی  االتباشاای تقنینی این اتحادی  برای کشوراای عوو را الزمگکاریاروپا سیاست

 ،گکاری تقنینای اروپا سیاستاتحادیة ون یاای کمیسنام تو ی  ،دانان این اتحادی ب  تعبیر حقو  ،اما

 (.Siante 2019: 4شاوند ) نمی تلقی ،ضرورت اجرا توسط کشوراای عوو اتحادی  را داشت  باشند ک 

ااای  ونیک  گا  از کمیسا است  اای  رفنام تو ی محدود  رو میزان اعتبار این مقررات در ازین

عوو سازمان ملل متحد نیز  یسازی مقررات داخلی کشورااسازمان ملل متحد نیز برای ی نواخت

از آور بودن این مقررات برای کشوراای عوو محال تردیاد بسایاری    الزامبنابراین، . شودمی  ادر

این اسات کا  در  اورتی کا  با        چال  موجود ،در این خصو دانان این اتحادی  است. حقو 

جمت وجود قرارداد متقابل میان کشوراای عوو اتحادی  نماداای متبوش ار کشور از کشور متقابل 

، زوال شرایط کسب مجوز توسط نماداای مککور آیا میابق قاوانین  کنندمبادرت ب  دریافت مجوز 

مجاوز  اورت     اا خوااد بود یا این زوال باید میاابق شارایط کشاور اعیاکنناد    متبوش آنکشور 

اداماة  ، آیا نمادااای ماککور قاادر با      شودشد  ملغی یادقرارداد متقابل میان کشوراای اگر پکیرد؟ 

 ؟استند فعالیت در کشور متبوش خود

عالیت در کشور متباوش  رسد وجود یا زوال شرایط فمی ب  نظر ،اولسؤال  پاسق ب  در خصو 

ب  دریافت مجاوز اقادام    آنجانماد مککور منوط ب  برخورداری از شرایط کشوری باشد ک  آن نماد 

کشور متبوش وی با پاکیرط شارایط کشاور طارف قارارداد مقاررات        ،است. ب  عبارت دیگرکرد  

جمت تعارض میان  رو اگر ب را مورد اعتبارسنجی قرار داد  است. ازین کشورقانونی موجود در آن 

ام ان دریافت مجوز از کشور غیر متباوش نمااد متقاضای وجاود داشات        کشورمبانی موجود در دو 

آوری در قدرت الازام  فقداناما  این شرایط نیز میابق مقررات کشور مزبور خوااد بود.ادامة باشد، 

وراای عواو  ساازی مقاررات اعیاای مجاوز در کشا     ی نواختعدم تحقق  شد  ب بیان ةنامتو ی 

پای   مسائلة  ، شوداگر قرارداد مککور میان دو کشور ملغی  ،. در این  ورتشودمنجر می اتحادی 

ک  با   اورت قاانونی    است  ااییرو ضرورت یا عدم ضرورت کسب مجوز جدید توسط شرکت

لغاو قارارداد    ب  نظار نگارنادگان   اند ک کرد دار دریافت فعالیت خود را از مراجع  الحیتمجوز 

تواناد  مای  این امار  ضرورت اخک مجوز توسط نماداای متقاضی خوااد بود ک منزلة تقابل نیز ب  م

 .شوداا اضافی ب  آنازینة منجر ب  تحمیل 
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اتحادیاة  ون یااای کمیسا  ناما  توجمی کشوراای اتحادی  ب  تو ای  دیگر اثر این موضوش نیز بی

اسات.   ،اای تقنینی و اجراییگکاریر سیاستی ی از نماداای عالی این اتحادی  د در جایگا  ،اروپا

رشاتة  مقرراتی است ک  پس از جلسات متعدد نمایندگان کشوراا ب   2014مورخ  ةنامتو ی  چون

یک کشور عواو اتحادیا  در تصاویب آن    نمایند  ای ک  نام تحریر درآمد  و این میلب ک  تو ی 

ن شاد  بارای کشاور    آنجر ب  تصویب نق  داشت  و نظر وی و دیگر نمایندگان کشوراای عوو م

چا   شود، . اگر چنین تلقی دور از انتظار استوضعیتی  آوری نداشت  باشداا ایچ اثر الزاممتبوش آن

 ب  نظار  ،رو. ازینوجود دارد اایینام ضرورتی ب   رف وقت و ازین  برای تصویب چنین تو ی 

اای تقنینی در جمت تغییر ایان رویا  در   گکاریاروپا و سیاستاتحادیة رسد بازنگری مقررات می

 (.Janciute 2019: 11) این اتحادی  ضروری باشد

ااای  و فعالیات ساازمان  تأسایس  ناظر بر میابق مقررات عام موجود در قانون  ،در حقو  ایران

ب  تصاویب رساید     ا... و ،اع  از انجمن، بنیاد، سازمان اار قالبیدر نماد ات مردممؤسس ،نمادمردم

اشند، پس از تصویب و برخورداری از شاصیت حقوقی قادر ب  فعالیت در کشور ایران خوااناد  ب

ب  نمایندگی از دیگر اشاا  در مراجع قوایی منوط ب  وجود اا دعوای این سازماناقامة . اما بود

کا  در حاال حاضار اعیاای ایان      است  وکالتپروانة یین دادرسی مدنی یا آقانون  32ماد  شرایط 

ساازوکار   ،روازیان  .(224، 1 ج: 1394 شامس ) پاکیر اسات  ب  اشاا  حقیقی ام انفقط ن  پروا

و است با مبانی موجود در حقو  ایران در تعارض در ظاار اروپا اتحادیة شد  در نظام حقوقی بیان

 .است گکاری تقنینین منوط ب  سیاستآ اجرای

 نتیجه

ااای شاصای اروپاییاان    حفاظات از داد  خسارات ناشی از نقاض قواعاد    جمعی سازوکار جبران

 یساازوکار  2016اروپاا مصاوب   اتحادیة عمومی حفاظت از اطالعات خصو ی نامة آیینموضوش 

کننادگان ابزارااای   گکاران این اتحادی  در جمت حمایت از حقو  مصارف ک  سیاست استنوین 

کار از جمت ماایات و شا ل   . این سازواندبینی کرد پی اینترنت اشیا یا ابزاراای واقعیت مجازی 

 دارد.اای اساسی با سازوکار موجود در قواعد حقو  رقابت تفاوت

 کنند  ب  دعاویاای رسیدگی الحیت محلی دادگا توسعة اای ا لی این سازوکار از شاخص 
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اطالعاات ابزارااای   پردازند  کنند  یا کنترلناحیة جمت جبران خسارات وارد  از  میروح  انفرادی

بینی سازوکار جبران جمعی خسارات میابق و پی  2016مصوب نامة آیین 77ماد  موضوش  مککور

ناحیاة  دعاوای جمعای بایاد از    اقاماة  . میاابق ایان ساازوکار    اسات  مقررات ماککور  80ماد  مفاد 

اروپاا یاا   اتحادیاة  نمادی ش ل گیرد ک  میابق قواعاد داخلای کشاوراای عواو     اای مردمسازمان

منزلة باشند. این مجوز ب  کرد  رداد متقابل مبادرت ب  کسب مجوزاای فعالیت کشوراای دارای قرا

متوارران  ک  بدون کسب گواای نمایندگی از است اای مککور اعیای نمایندگی قانونی ب  سازمان

گون  شرط خاا  بارای    ار نبود رغ  ب  در مراجع قوایی را خوااند داشت.اقامة دعوا نیز قابلیت 

اقاماة   بارای حقو  رقابت، در جمت دریافت مجاوز فعالیات   حوز  اای مککور در فعالیت سازمان

ات بایاد  مؤسس ،  الحیت و تاص  این2016مصوب نامة آییننقض قواعد امنیتی حوز  دعاوی 

و باشاد  اا یا کشور دارای قرارداد متقابل با کشور متبوش آن سازمان رسید  کشور متبوش آنتأیید ب  

 خوااد بود.مؤثر یا عدم اعیای مجوز مککور ب  سازمان متقاضی  این  الحیت در اعیا

حقو  رقابت موجب شد  حوز  مش الت ایجادشد  در اجرای آرای  ادر  در دعاوی جمعی 

در  کننادگان از حقو  جمعای مصارف  دستورالعمل حمایت اروپا در اتحادیة گکاران است سیاست

  نشاد را نیز ملازم با  جباران خساارات جباران     کشوراای متبوش ناقوان قواعد امنیتی  2018سال 

این م انیس  نو ب  جمت تعارضاتی کا    اجرایاما  در حقو  ایران .ندنکاا موجود در اح ام دادگا 

اای تقنینی و اجرایی گکاریآن با قواعد عام موجود دارد نیازمند برخی سیاستدربردارند  مقررات 

 :استب  شرح  یل 

چگاونگی ورود ابزارااای   زمیناة  در جمت تصویب قوانین کارآمد در گکاری تقنینی سیاست. 1

و ناما   آیاین اینترنت اشیا یا واقعیت مجازی ب  بازاراای داخلی ایران، تصویب قواعاد موجاود در   

چاا  بمتاار از حقااو    اروپااا باارای  اایانت ااار اتحادیااة  2018و  2016مصااوب  دسااتورالعمل

جلاوگیری از ایجااد تعارضاات احتماالی میاان       کنندگان و ا الح قوانین موجود در جمتمصرف

 .قوانین سابق و الحق
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کنندگان یاا پردازنادگان   نظارت بر چگونگی عمل رد کنترلگکاری اجرایی در جمت سیاست. 2

کیفیات و کمیات اطالعاات خروجای از کشاور بارای       ابزاراای اینترنت اشیا یا واقعیت مجازی و 

 . الحیت سرزمینی کشور ایرانمحدود  خارج از  اا توسط پردازندگان موجود درپردازط آن

اقشاار جامعا  در جمات چگاونگی     اماة  باشی ب  گکاری اجرایی در جمت آگاایسیاست. 3

عمل رد ابزاراای مککور و حقو  قانونی مشارالیم  در جبران خسارات مادی و معنوی واردشد  ب  

 .اط جمعیارتباای رسان اای اجتماعی یا اا از طریق انواش شب  آن

بینی مسائولیت دولات در جباران خساارات وارد  با       گکاری تقنینی در جمت پی سیاست. 4

کنندگان جمت جلوگیری از توییع حقو  مشارالیم  و افزای  کارآمدی دولات در نظاارت   مصرف

 .بر بازار
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